Výběrové řízení na pořízení a instalaci pozemního
radiokomunikačního zařízení
k zabezpečení radiokomunikačního provozu „INFO“
1) Identifikační údaje o zadavateli:
Název zadavatele:
Právní forma:
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:

Letecké služby Hradec Králové a.s.
akciová společnost
27520668
CZ27520668

Kontaktní osoba:

Ing. Jiří Jerguš, vedoucí provozu letiště
mobil: +420 733 603 168
e-mail: jiri.jergus@lshk.cz

2) Název a popis zakázky:
Pořízení a instalace radiokomunikačního vybavení
Předmětem veřejné zakázky je pořízení a instalace pozemního radiokomunikačního vybavení pro
spojení zem-vzduch-zem dále jen LPZ s cílem zabezpečit schopnost poskytování letové informační
služby v prostorech odpovědnosti na letišti LKHK.
3) Specifikace předmětu výběrového řízení:
Uvedené zařízení musí splňovat technické podmínky komunikace a navigace dle Annex 10-I,
II,III/ICAO a zabezpečit umožnění přímého-místního ovládání dodaného LPZ:
-PTT ((Pusch to Talk)
-ovládání umlčovače šumu SQ ON/OFF
-nastavení kmitočtu pro kanálovou rozteč 8,33 kHz; 25 kHz
-indikace příjmu (RX) a vysílání TX, úrovňové nastavení SQ a provozních stavů
radiokomunikačního zařízení
-zabezpečit schopnost možnosti externí modulace popř. VOX
-možnost připojení externího audio zařízení - REC/AUDIO
-možnost napájení z elektrorozvodné sítě 230 V/50Hz
TTD:
Kmitočtový rozsah 118,000 MHz až 136,975 MHz
Druh provozu: A3/AM modulace
Výkon: VF min 5W s možností volby HI/LO
Hloubka modulace min 70 %
Citlivost RX 1µV/pro S/N 10dB
Anténní systém tvořen – základnovou vertikální anténou GP s všesměrovým-kruhovým
vyzařovacím diagramem, VF koaxiálním kabelem RG 213/50 Ω konektory dle konektoráže
použitých prvků, přepěťovou ochranu včetně zemnících sad a nosným stožárem.VSWR anténního
systému max. 2:1
Upevnění stacionární antény, napáječe, bleskojistky, kotevní lana a další vf komponenty
budou součástí dodávky a instalace.

Zařízení musí mít platný souhlas ÚCL s použitím výrobku v civilním letectví a splňovat požadavky
směrnice CAA-SLS-002-4/09 Úřadu pro Civilní Letectví k získání provozní způsobilosti LPZ.
4) Kvalifikační předpoklady:
Uchazeč v nabídce doloží prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku a živnostenského oprávnění
odpovídající předmětu zakázky. V případě výběru a podpisu smlouvy musí druhá strana doložit
ověřenou kopii zmíněného dokumentu.
5) Hodnotící kritérium a způsob hodnocení:
Pro výběr nejvhodnějšího kandidáta bude sloužit tento procentuální podíl jednotlivých specifikací,
tak jak jsou postupně uvedena:
1 – 70% Cena komodity
2 – 10% Logistická podpora a pozáruční servis
3 – 10% Rychlost pořízení a instalace
4 – 10% Délka záruční doby

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídku této veřejné zakázky zpracujte dle rozhodných údajů platných k 30. 06. 2014.
7) Místo a lhůta pro podání nabídky:
Nabídku lze podat nejpozději dne 21. července 2014 do 12.00 hod. osobně nebo doporučenou
poštou v písemné formě, v uzavřené obálce označené „Nabídka – Radiostanice – NEOTEVÍRAT“.
Obálku je nutné označit kontaktní adresou uchazeče. Osobní doručení na adrese Leteckých služeb
Hradec králové a.s., Piletická 151, Hradec králové 500 03 v pracovních dnech od 07.00 do 15.30
hod. a v poslední den podání tj. dne 21. července 2014 do 12.00 hod. Podání poštou na stejnou
adresu.
Při podávání nabídek poštou se za datum doručení nabídky uchazeče považuje datum převzetí
zásilky zadavatelem.
8) Nabídka a přiložené dokumenty musí být podány v českém jazyce.
9) Další podmínky a požadavky zadavatele:
•
•
•

zadavatel nepřipouští variantní řešení
zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, podmínky zakázky změnit nebo ji zrušit do
doby uzavření smlouvy
uchazeči nevzniká nárok v souvislosti s podáním nabídky na kompenzaci nákladů spojených
s jejím zpracováním.

Nesplnění jakékoliv z podmínek a jakéhokoliv z požadavků zadavatele uvedených v této výzvě
bude důvodem pro nezařazení nabídky do dalšího hodnocení.
V Hradci Králové dne 3. 7. 2014

Ing. Vladimír Griga v. r.
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